مقاله علمی
تحلیل پنجههای دست مقدس بر صخرههای ایران بر اساس
نظریه عاملیت اثر هنری آلفرد جل
بهار مختاريان ،3سمانه سالک
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(تاریخ دریافت ،1044/40/60 :تاریخ تأیید)1044/41/41 :

چکیده
در ميان تصاوير نقشبسته بر زيارتگاههاي صخرهاي ايران ،پنجههايی وجود دارند که به اعتقاد
زيارتکنندگان يا مردم بومی منطقه ،از آنِ افراد مقدس هستند و براي نذر ،قربانی و حاجتخواهی
مورد توجه قرار میگيرند .در اين پژوهش از نظريه عامليت هنر آلفرد جل و به ويژه دومين درونمايه
نظريه او يعنی مفهوم شخص توزيعيافته استفاده شده است .در اينجا شخص و ذهن او به محورهاي

زمانی-مكانی خاصی محدود نيست؛ بلكه بر عامليتی گواهی میدهد که مدتها پس از مرگ زيست-

شناختی نيز تداوم دارد .پرسش پژوهش اين است که چگونه اين نقوش پنجه با اشخاص مقدس
ارتباط يافتهاند؟ براي شرح چگونگی روند مقدس شدن اين نقشهاي سنگی ،نمونهها به طور ميدانی
تجزيه و تحليل شدهاند .مهمترين دستاورد اين پژوهش ،تطبيق مفهوم ذهن توزيعيافته بر نقوشی از
هنر ايران و تحليلشان به عنوان آثاري شخصگونه است .همچنين عالوه بر مصداق داشتن مفهوم
جادوي تصوير در نقشهاي مورد نظر ،آنها عامالن اجتماعی و نيز نمايه سرنمونهايی هستند که به
اين شكل ،در ادوار و مكانهاي گوناگون گسترده شدهاند.
كليدواژهها :پنجه دست ،نمايه ،ذهن توزيعيافته ،جادوي تصوير ،عامليت هنر
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مقدمه
8

نظريه مردمشناسی هنر آلفرد جل  ،دستاورد ويژه خود اوست؛ ديدگاهی که در برابر اغلب

انديشمندان جريان اصلی مردم شناسی هنر قرار دارد .اين نظريه از زيبايیشناسی و نشانه-

شناسی ريشه نگرفته است ،بلكه بر اساس روابط اجتماعی و در نظر گرفتن کارکرد هنر در
بافتی که براي آن ساخته شده ،شكل گرفته است .جل در آخرين اثر 6خود ،کارهاي گذشته

مردم شناسی هنر را مورد نقد قرار می دهد و آنها را واقعی نمی داند؛ زيرا پاسخ زيبايیشناسانه
مستقل از زمينه اجتماعی تجلیشان ندارند ) .(1998: 4به نظر او هيچ کدام از رويكردهاي
شناختی و اجتماعی به تنهايی براي مردم شناسی هنر کافی نيستند و اين دو نوع رويكرد بايد
همزمان بررسی و کاوش شوند (همان .) 12 ،البته وي مطالعه نشانهشناسانه را در جايی
می پذيرد که بتواند قدرت ابژه هنري را به عنوان عامل توضيح دهد .او از نظريه نشانهشناسی
پيرس براي توصيف مسيري استفاده کرده است که در آن ابژههاي هنري به عنوان عاملهاي
اجتماعی عمل میکنند.
کتاب هنر و عامليت ،که نظريه مورد نظر اين مقاله در آن مطرح شده است ،دو بخش را

شامل میشود .بخش نخست درباره مفهوم و چارچوب تحليلی به نام «شبكه هنر» 3است که
نويسنده در آن چهار بازيگر اصلی را تعيين میکند :نمايه ،0هنرمند (يا ديگر آغازگران) ،پذيرنده

2

و سرنمون( 2جل .)21 :8314 ،اما بخش دوم کتاب ،که به نظر میرسد مورد غفلت قرار گرفته
است ،ترکيبی از شناخت و معرفت ،روانشناسی ،قوه ابتكار ،ماديت و شخصبودگی است
) .(Chua & Elliott, 2013: 9به بيان ديگر دو درونمايه اصلی کتاب او ،عامليتِ مؤثر و ذهن
توزيعيافته است .اين پژوهش به ويژه بر اساس دومين بخش از نظريه شكل گرفته است.

مصنوعات ساختهشده از سوي هنرمندِ جل به گونهاي تقليلناپذير ،شخص -چيزها 1هستند .آنها
در شكلی از شناخت که در زمان و مكان پخش شده ،گره خوردهاند و از طريق نمايههاي
فيزيكی و رفتارهايی که آنها را دربردارند ،انتقال و ادامه پيدا میکنند ).(Gell, 1998: 233
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1 Alfred Gell
هنر و عامليت؛ به سوي نظريه جديد انسانشناختی 2 Art and Agency: An Anthropological Theory /
3 Art Nexus
4 Index
5 Recipient
6 Prototype
7 Person-Things
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بنابراين تصاوير مورد بررسی در اين مقاله نيز شخصگونه 8هستند و بر اساس مفهوم شخص و
شیء توزيعيافته تحليل شدهاند تا بتوان چگونگی ايجاد ارتباط شخصيتهاي مقدس با آنها را
شرح داد.

پیشینه پژوهش
پيشينه فارسی در زمينه کاربست نظريه جل گستردگی کمی دارد .مقنیپور ( )8312در رساله
دکتري خود با عنوان «تحليل عامليت و عليت در هنرهاي کاربردي ايران» تالش کرده است با
نگاهی ميانرشتهاي ،تحوالت معاصر هنرهاي کاربردي ،و به ويژه قالی را بر مبناي مؤلفههاي
عليتی و عامليتی تبيين کند .نظريه شبكه هنر آلفرد جل ،يكی از نظريههاي مورد استفاده در
چارچوب نظري اين رساله است .در اين پژوهش ،به مفهوم عامليت نگاهی انتزاعی نشده و
عامليت سرنمون به عنوان عامليت الگوهايی از توليد قالیهاي منطقهاي خاص در نظر گرفته
شده است.
پاسدار نواب ( )8313در پاياننامه خود با عنوان «بررسی عامليت در ديوارنگارههاي دهه اول
انقالب اسالمی ايران شهر تهران» با طرح اين پرسش که به لحاظ عامليتی چه نسبتهايی ميان
محتواي ديوارنگارهها ،هنرمندان و مخاطبان آن وجود داشته است؟ به بررسی رابطه ميان
هنرمندان ،ديوارنگارهها ،مخاطبان و سرنمون آثار با بافتشان پرداخته است .دادههاي مورد نظر
با استفاده از نظريه شبكه هنر دستهبندي شدهاند.
دادگرآزاد ( )8313نيز در پاياننامه خود با عنوان «بررسی نشانه در چارچوب نشانهشناسی
پيرس و اجراي آن در قالب انيميشن با تأکيد بر وجه نمايهاي اشياء» مفهوم عامليت اشياء را فقط
به عنوان مبحثی نشأت گرفته از وجه نمايهاي براي پردازش ايده نهايی خود در قالب پروژه
عملی به کار برده است.
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اما در ميان منابع انگليسی زبان بايستی شرح کتاب هنر و عامليت توسط ليتون ( )6443را

نام برد .وي به عنوان يک انسانشناس در مقاله «هنر و عامليت :ارزيابی مجدد» 3به واپسين اثر
جل پرداخته است و به خوبی اجزا و مفاهيم مرتبط با نظريه را توضيح داده است .البته اين اثر
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1 Person-like
2 Layton
3 Art and Agency: A Reassessment
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جل به دليل درگذشت نويسنده ،فاقد ويرايش نهايی و پيشگفتار است و به گفته ليتون ،در
بسياري از بخشها به دليل عدم اصالح نظريه ،پيچيدگیهايی در آن مشاهده میشود .ليتون در
نقد اثر میگويد به نظر من در رد مدل زبانشناسانه براي ارتباط بصري حق با جل بوده است ،اما
در کماهميت دانستن قراردادهاي فرهنگی در شكلگيري پذيرش يا خوانش ابژههاي هنري اشتباه
کرده است ) .(Layton, 2003: 447چا و اليوت )6483( 8در کتاب «اشياء توزيعشده :معنا و

اهميت بعد از آلفرد جل» 6پژوهشهايی را گردآوري کردهاند که در آنها به مفهوم شیء
توزيعيافته پرداخته شده است .پيش از آن شرحی دقيق بر نظريه جل داده شده است.
در نمونههاي فارسیزبان فقط به بخش نخست نظريه ،که عامليت مؤثر هنر است ،پرداخته

شده و مفهوم شخص توزيعيافته در آنها پياده نشده است .در پژوهش حاضر با توجه به پيچيده-
ترين بخش نظريه جل ،نمونههايی از آثار هنري ايران بررسی شدهاند که نه تنها شبكه هنر
پيرامونشان مشخص نيست ،بلكه به دليل مقدس بودن ،در آن اعتقاد به عامليتی غير از عامليت
هنرمند وجود دارد .در اين پژوهش تالش میشود نمونههايی از نقشهاي سنگی پنجه دست در
ايران با استفاده از آيينهاي مربوطشان بررسی گردد تا در نهايت با روشی علمی ،چگونگی
تقدس اين نقوش توضيح داده شود.

مفاهیم بنیادی و ادبیات نظری
در نظريههاي مردمشناسی هنر عموماً با يک دوگرايی در رابطه با هنر روبرو هستيم :هنر به مثابه
شكل و هنر به مثابه کارکرد .مردمشناسان عموماً به گرايش دوم تمايل داشته و برخی دو جنبه را

تلفيق کردهاند .شاخههاي نظري اصلی مردمشناسی ،تطورگرايی ،3اشاعهگرايی ،0کارکردگرايی،2

ساختارگرايی 2و نمادگرايی 1هستند (فكوهی )82 :8312 ،که نمايندگان آنها به ترتيب

مردمشناسانی مانند تايلور 1و فريزر ،1بواس ،84مالينوفسكی ،88لوي استراوس ،8ترنر 6و گيرتز
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1 Chua & Elliott
2 Distributed Objects: Meaning and Mattering after Alfred Gell
3 Evolutionism
4 Diffusionism
5 Functionalism
S Structuralism
7 Symbolic Anthropology
8 Taylor
9 Frazer
10 Boas
11 Malinowski
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هستند .اما مردمشناسی هنر در معناي متعارف آن به چند دهه اخير و شخصيتهايی مانند هوارد

مورفی ،0رابرت ليتون2و آلفرد جل برمیگردد.

الف -نظریه هنر و عاملیت
به نظر آلفرد جل ،مردمشناسی هنر به صورت صحيح اين است که پيرامون روابط اجتماعی دور

بزند و نه هيچ چيز ديگر ) .(1998: 5او بر پايه بحثهايی که در مقاله 2سال  8116خود داشته،

در کتاب هنر و عامليت استدالل میکند که آنچه تحليلگر نياز دارد بفهمد ،اين نيست که ابژههاي
هنر چه چيزي را بازنمايی يا نمادپردازي میکنند ،بلكه اين است که آنها چه کاري را درون
جهانهاي اجتماعیشان انجام میدهند (همان .)2 ،نظريه او که مطالعه درباره روابط اجتماعی به
جاي فرهنگ است ،بر پايه مردمشناسی اجتماعی انگليسی است که در محور دورکيم 1تا مارسل
1

موس حرکت میکند ).(Miller, 2005: 13

او مطالعه نشانهشناسانه را فقط در جايی میپذيرد که بتواند قدرت ابژههاي هنري را به -

عنوان عاملها روشن کند و توضيح دهد ،نه اينكه بر يک مدل زبانی تكيه کند (Layton, 2003:

) .451به نظر رابرت ليتون ،کيفيت واقعاً راديكال کتاب جل ،نه رد نشانهشناسی به عنوان پايه
نظريهاش ،بلكه رد اين ديدگاه است که هنر به معنا و ارتباط مربوط است (همان .)024 ،به اعتقاد

جل ابژههاي هنر ديداري نه جزئی از زبان هستند و نه به جاي آن زبان ديگري به وجود می-

آورند .آنها سخن نمیگويند و زبان طبيعی را نيز با رمزگان گرافيكی بيان نمیکنند .(1998:

)6اين ما هستيم که با بهکارگيري نشانهها درباره اشياء سخن میگوييم ،اما ابژههاي هنري جز در
مواردي خاص ،خود نشانههايی بامعنا نيستند و اگر معنا داشته باشند ،در آن صورت بخشی از
زبان (براي مثال نشانههاي گرافيكی) هستند ،نه زبان ديداري مجزا (جل .)34 :8314 ،او میگويد
من به طور کلی اين عقيده را که هر چيزي معنايی از پيش تعيينشده دارد ،رد میکنم .البته به
جز زبان که سازمانی يگانه با پايههاي بيولوژيک است .جل از بحث هنر در قالب نمادها و معانی
1 Lévi-Strauss
2 Turner
3 Geertz
4 Howard Morphy
5 Robert Hugh Layton
6 The Technology of Enchantment and the Enchantment of Technology
7 Durkheim
8 Marcel Mauss
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خودداري میکند و به طور مشخص بيان میکند که در سراسر اثر خود از بكارگيري مفهوم
«معناي نمادين» اجتناب خواهد کرد .او گفته است «به نظر من هنر ،نظامی از کنش به منظور
دگرگونی جهان است تا رمزگذاري قضاياي نمادين آن» ).(1998: 6

جل به جاي ارتباط نمادين ،بر روي «عامل اجتماعی» 8و شبكه ارتباطات اجتماعی ساخته-

شده از طريق عامليت آن تمرکز دارد ) .(Layton, 2003: 448حال اين عامل اجتماعی چيست؟
«عامل سبب رخ دادن رويدادها ...میشود ...عامالن «کنش»هايی را آغاز میکنند که به وسيله
خود آنها «ايجاد» میشوند ،با قصد و نيت خودشان ،نه به وسيله قوانين فيزيكی کيهان .عامل،
منبع و منشأ رويدادهاي علّی است ،مستقل از وضعيت جهان فيزيكی» (جل.)03 :8314 ،
«عامليت میتواند در تصويرهاي حكاکیشده ماندگار شود ...دليل من اين است که افراد در عمل
نيات و آگاهی را به اشيايی چون تصاوير خدايان نسبت میدهند» (همان.)02 ،
کار جسورانه وي همينجا است .جل اين تعريف از عامليت را براي «اشخاص» و «چيزها»
به گونهاي يكسان به کار برده است .او اين تمايز بنيادي را در نظريه خود واژگون میکند:
اشخاص میتوانند چيزها باشند و چيزها میتوانند اشخاص باشند .زيرا اين تمرکز نه روي ذات
و ماهيت ،بلكه بر روي عامليت است .عامليت اجتماعی نسبت به «چيزها» اعمال میشود و
عامليت نيز توسط «چيزها» قابل اعمال است .در روابط اجتماعی آن ديگري ضرورتاً انسان
نيست .آنها میتوانند اشخاص ،چيزها ،حيوانات ،موجودات الهی و هر چيز ديگري باشند .تنها
قراري که بايد گذاشته شود ،اين است که در هر داد و ستد معينی ميان عامالن ،يک عامل ،اعمال
عامليت میکند ،در حالی که ديگري (به طور موقت) پذيرنده است (همان.)28 ،

6

ب -نمایه ،آیکون و نماد در بحث جل
همان طور که در مقدمه بيان شد ،در نيمه دوم کتاب هنر و عامليت ،نظريه جل ،شكل بررسی
نحوه ارتباط ذهن ،ماده و شخصبودگی با يكديگر را میگيرد ) .(Chua & Elliott, 2013: 9در
اينجا نيز مانند بخش اول ،نمايه ،مرکز محور پژوهشی اوست .هر چند اين نمايه از پيرس وام
گرفته شده است ،اما با آن تفاوت دارد.
در نشانهشناسی پيرس ،نمايه نشانهاي طبيعی است .يک نمايه به دليل تأثيرگيري واقعی از
يک ابژه به آن ارجاع میشود .نشانه آيكونيک به همان اندازه که شبيه ابژهاي است ،نشانه آن نيز
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Social Agent
2 Things
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است ،اما پيوند ميان نماد و ابژه کامالً بر پايه قرارداد است (پيرس 20 :8318 ،و .)22نماد نقش
زيادي در بحث و استدالل جل ندارد .او در جايی میگويد :من باور ندارم که بازنمايیهاي
آيكونيک پايه در قراردادهاي نمادين دارند ) .(1998: 25وي تصميم میگيرد که نه تنها براي
پرهيز از يک مدل زبانی ،بلكه همچنين براي پرهيز از کمک گرفتن از نقش فرهنگ در تربيت
چشم (شيوه نگاه) ،نمايه ،آيكون و نماد را به ترتيب کاهش سودمندي براي خود رتبهبندي کند
(همان .)6 ،نماد کاربردي براي جل ندارد .آيكون هم نسبتاً برايش مفيد نيست ،زيرا هيچگاه با
سرنمون خود منطبق و يكسان نيست و فقط شبيه آن است (همان .)62 ،جل با توجهی اندك و
با تلقی کردن آن به عنوان زيرمجموعهاي از نمايهها از کنارش میگذرد .اما طبق تعريف پيرس
آنچه لزوماً کيفيتهاي مشترکی با ابژه دارد ،نمايه است (پيرس .)22 :8318 ،اين پيوند با قرارداد
فرهنگی ساخته نمیشود .آنها نه جزئی از محاسبات هستند و نه جزئی از زبان طبيعی که در آن
کلمات معنايی بر پايه قرارداد دارند ) .(Gell, 1998: 13اين براي گريز جل از يک مدل زبانی،
حياتی است ).(Layton, 2003: 452

ب -1-نمایه و ابژه هنری
جل شرط میگذارد که در نظريهاش نمايه به عنوان نتيجه يا ابزار عامليت اجتماعی در نظر
گرفته شود (جل .)03-06 :8314 ،او مناسبات بسيار متنوعی را ميان نمايهها با سرنمونها،
هنرمندان و دريافتکنندگان در نظر میگيرد .سرنمونها چيزهايی هستند که نمايهها ممكن است
آنها را بازنمايی کنند؛ مثالً شخصی که در تصويري آمده است ،هر چند اشياء میتوانند به
شيوهاي غيرتقليدي و غيرديداري هم بازنمايی شوند .دريافتکنندگان نيز اشخاصی هستند که
نمايهها بر آنها اثر میکنند يا ممكن است در مواردي ،خود از طريق نمايهها اثرگذار شوند
(همان.)86 ،
انواع نمايههايی که نظريه مردمشناسی هنر جل میخواهد به آنها بپردازد ،معموالً مصنوعات

هستند .هر مصنوعی استنباطی احتمالی 8را برمیانگيزد که هويت عاملی را مشخص کند که آن را
ساخته يا منشأ آن بوده است .اين اشياي ساخته شده ،نمايه سازندگان خود هستند (همان.)26 ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Abduction

نوعی استدالل که در برابر قياس و استقراء قرار میگيرد .فرايند بهرهگيري از انديشههاي قبلی و تبيين و انتخاب
بهترين تفسير آنها همان ابداکسيون يا استنباط احتمالی است (رضويفر و غفاري.)68 :8314 ،
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جل توجه را به نكته مهمی جلب میکند؛ اينكه مردمشناسی هنر نمیتواند فقط به اشيايی توجه
کند که وجودشان را به عامليت هنرمند به ويژه انسان هنرمند نسبت میدهند .چيزهاي بسياري که
در واقع ابژههاي هنري توليدشده توسط انسانها هستند ،داراي چنين منشأيی پنداشته نمیشوند؛
يعنی گمان برده میشود که داراي ريشه الهیاند يا به شيوهاي شهودي خود به خودي ساخته
شدهاند .منشأ اشياي هنري را میتوان فراموش يا پنهان کرد و مانع استنباط احتمالی شد که از
وجود نمايه مادي به عامليت هنرمند راه میبرد (همان .)23 ،رويكرد نظريه عامليت جل به سويی
است که در آن حاالت ذهنی بازيگران تغيير میکند .استنباط احتمالی (ابداکسيون) يک عمل

شناختی است .از اين رو عامليت ابژههاي هنري از چگونگی اثرگذاري آنها بر روي ذهن دريافت-
کنندگان و پذيرندگان ناشی میشود )« .(Layton, 2003: 455اين واقعيت که تصوري که مردم در
ذهنهايشان از تظاهر خدايی دارند ،در واقع از خاطرههاي تصويري سرچشمه میگيرد که ادعا
میشود نمايش اين جلوهاند ،اهميتی ندارد .آنچه اهميت دارد ،فقط آن است که مردم معتقدند
جهت پيكان عليت به سوي ديگر است؛ آنان معتقدند که آن خدا ،در مقام عامل ،اين تصوير
(نمايه) را به عنوان پذيرنده «ايجاد کرده است» تا تجلی خاصی را اختيار کند» (جل.)22 :8314 ،
ج -جادوی تصویر 8و پرستش تصویر
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براي جل آثار هنري ،تصاوير ،آيكونها و  ...شخصگونه هستند .پرستش تصوير جايگاهی
اساسی در آنها دارد ،زيرا در هيچ جا بيشتر از زمينه پرستش و آيينها ،با تصاوير و آيكونها
چنين آشكارا برخوردي همچون شخص نمیشود ) .(Gell, 1998: 96به اعتقاد او همواره گذاري
ماليم ميان جادوي تصوير اينجهانی و تصويرپرستی آيينی موجودات آنجهانی وجود دارد
(همان .)11 ،وي ارتباط هنر آيينی و جادو را بسيار عميق میداند ،زيرا اشياي هنري به عنوان
عامل ،از راه آيين و جادو عمل میکنند (همان.)806 ،
جل در آغاز اين مبحث به نظريه جادوي فريزر 3استناد میکند .قدرت آيكون با آنچه که فريزر
جادوي شباهت 8مینامد و قدرت نمايه نيز با مثال جادوي تماس 6بيان شده است .عمل ساخت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Image magic
2 Image worship
3 James George Frazer

از نظر فريزر اصول تفكري که مبناي جادوست ،به دو بخش تجزيه میشود :نخست اينكه هر چيزي همانند خود را
میسازد يا هر معلولی شبيه علت خود است ،و دوم ،چيزهايی که زمانی با هم تماس داشتند ،پس از قطع تماس
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تصوير بازنمودي ،از هر نوعی که باشد ،متضمن شكلی از در اختيار گرفتن است .زيرا تصوير
سرنمون ،مقيد به نمايه است ،يا به آن بسته شده و در درون آن زندانی شده است .آسيبپذيري در
برابر جادو ،پيامد ناخواسته اشاعه شخص در محيط و صرفاً در بدن خود حضور نداشتن است.
پس جادوگري مبتنی بر تصوير ،رابطه نزديكی با نوع ديگر جادو دارد که مبتنی بر زوايد بدن است
(همان 843 ،و  .)840در اينجا جل نقل قولی از اوريو هيرن 3میآورد .هيرن نزديكی ميان تصوير
اشياء و اجزاي آنها را از زاويه فلسفی بررسی کرده است .وي میگويد جادوي شباهت و جادوي
تماس در واقع يک امر واحدند .مردم ابتدايی آموزه فلسفی را که بعدها فيلسوفان اپيكوري کهن در
اين رابطه بيان کردند ،به شيوه مبهم و سردرگم خويش دريافته بودند :آموزهاي بنام تجليات 0که بنا
بر آن تصوير هر شیء ،جزئی عينی از خود آن شیء است .هر چند اين آموزه مستقيماً از اپيكور

2

آغاز میشود ،اما مشهورترين بيان آن را لوکرتيوس 2ارائه میدهد :بت 1و تمثال 1هر چيز همچون
اليه بسيار نازکی است که از سطح آن جدا شده باشد و در هوا به اين سو و آن سو برود  ...تصوير
چيزها ،که نسبت به آنها مانند اليه بسيار نازك يا پوستهاي است ،از سطحشان بيرون میآيد و
پخش میشود .گويی پوست انداخته و اين پوسته به اين سو و آن سو حرکت میکند .مانند دودي
که از کندهها بلند میشود يا پوستی که جيرجيرك گهگاه میاندازد ) .(Gell, 1998: 105اين اظهار
لوکرتيوس جالبترين بيان اين آموزه براي جل و کارآمدترين براي منظور او به شمار میرود .زيرا
در اينجا آشكارترين اختالط و تلفيق نمايه و آيكون صورت گرفته است .او بر اساس آن میگويد
که همگرايی و اجتماع تصاوير (آيكونها) و بخشهايی از چيزها (نمايهها) از ديدگاه فلسفی
دستيافتنی و شدنی است (همان) .جادوي تصوير به طور کلی الگويی براي فهم پرستش تصوير
و همچنين براي شیءانگاري 1در بافتها و زمينههاي آيينی فراهم میکند (همان.)842 ،
جسمی از دور بر هم اثر میکنند .اصل اول را میتوان قانون شباهت ( )Homeopathicو دومی را قانون تماس يا
سرايت ( )Contagiousناميد (فريزر.)11 :8311 ،
1 Homeopathic magic
2 Contagious magic
3 Yrjö Hirn
4 Doctrine of Emanations
5 Epíkouros
6 Lucretius
7 Idol
8 Simulacra
9 Objectification
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ج -1-شیء و شخص توزیعیافته
نمايه جل يک بازنمايی صرف از ابژه نيست؛ بلكه بخشی از خود آن چيز است .نمايه را نه
صرفاً محصول کنش ،بلكه بيشتر میتوان آن را گسترش توزيعيافته عامل دانست (جل:8314 ،
 .)83دو درونمايه اصلی کتاب او ،ذهن توزيعيافته و عامليتِ مؤثر است (همان .)81 ،پيش از
اين ،عامليت توضيح داده شد .جل شیء توزيعيافته را چيزي تعريف میکند که به لحاظ مكانی،
اجزاي جداگانه بسياري با تاريخچههاي کوچک گوناگون دارد .عامليت شخصی ،به مثابه تداخل
در محيط علّی ،اين «اشياي توزيعيافته» را ايجاد میکند .اشياي توزيعيافتهاي که گواه بر عامليت
مورد نظر جل هستند ،مقوالت ابژههاي هنرياند (همان.)341 ،
مكانهاي مقدس ،حرمهاي نياکان ،آرامگاهها ،يادبودها ،استودانها و  ...همگی با گسترش
يک شخصيت فراسوي حدود حيات زيستشناختیاش از طريق انتشار در محيط مرتبط هستند.
آنها به روشنی ،نه تنها ايده «توزيع» _ شیء و /يا شخصی که در زمان و مكان انتشار يافته
است -را نشان میدهند ،بلكه اين تصور اساسی را اثبات میکنند که تصاوير يک چيز (يک
سرنمون) بخشهايی از آن چيز هستند .همان انديشهاي که از هيرن تا اپيكور و لوکرتيوس قابل
پيگيري است :چيزهاي قابل دريافت بخشهايی از خود را رها میکنند .آنها در فضاي ويژه می-
آميزند و توسط تماشاگر به فرايند ادراك درمیآيند (همان.)384- 341 ،
اما نظر جل درباره آيين ،که در اين تحقيق نقش دارد ،اين است که او نوشتن درباره هنر را
در واقع نوشتن درباره آيين يا جانشين آيين میداند .به گفته او اين ديدگاه پساروشنگري غربی
است که ميان زيبا و مقدس ،ميان تجربه آيينی و تجربه زيبايیشناختی ،جدايی افكنده است .وي
اعتقاد دارد که مردمشناسی هنر ،ناگزير به مردمشناسی آيين کمک میکند ،چون آيين در برخی
زمينهها – نه در همه آنها -مقدم بر هنر است (همان.)823 ،
پس از توضيح نظريه و پيش از معرفی نمونهها الزم است که با توجه به بستر ايجاد نقوش
پنجه دست ،به تقدس سنگها و فراگيري آن نيز پرداخته شود.

د -تقدس صخره و سنگ
8

اداي احترام به سنگها که بر طبق نظر آريل گولن  ،بازمانده دينی فراموش شده و آيين ستايش
خداي زمين است ،در آسياي غربی ،قفقاز و اروپا بسيار ديده میشود .سنگها ،کوهها و صخرهها
از چيزهاي مهمی بودند که با اين خدا ارتباط داشتند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Ariel Golan
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براي اينكاها ،سنگ مقدس نشاندهنده جدّ نخستين است .سرخپوستان منطقهاي در برزيل
میگويند که نخستين ايزدان از صخره زاده شدند .در افسانههاي اندونزي و اقيانوسيه ،نخستين
انسان از سنگ زاده شد .ارمياي نبی عبريها را سرزنش میکند که همچون بتپرستان به سنگها
میگويند که تو مرا به دنيا آوردهاي .نخستين امپراتور افسانهاي ژاپن اين عنوان را دارد :شخص
وااليی که از سنگ زاده شد .اين افسانههاي همانند از اين عقيده ناشی میشوند که نياي نوع بشر
که خداي بزرگ است ،در سنگ تجسم يافته است .سنگها و صخرههاي مقدس ،بسيار نزد
بوميان آمريكاي شمالی و جنوبی محترم هستند .آنها معتقدند که خدايان در آنها ساکن هستند.
اين عقيده در ميان مردم بسياري از سرزمينها مشترك بوده است .مثالً در هند نيز سنگها به
عنوان جايگاه و خانه ارواح و خدايان شناخته میشوند (.)Golan, 2003: 226
اين نسبت تجسم خدايان به سنگهاي ناصاف و طبيعی داده میشود .سنگهاي مقدس در
همه جا برشنخورده هستند .حتی در تورات گفته میشود که محراب بايد از سنگهاي ناصاف
ساخته شود .زيرا اگر اسكنه خود را بر رويشان بگذاريد ،آنها را بيهوده میسازيد .گويی قلمزنی
به عنوان مزاحمت و توهين به ايزد و روح ساکن در سنگ تلقی میشد (همان .)661 ،پيرو اين
گمان که سنگ ،مسكن و مأواي نياکان و خدايان است ،در بسياري از حوزههاي فرهنگی،
سنگها ابزار باروري کشتزار و بارگيري زنان هستند (الياده )681 :8312 ،و گاه براي برخی
سنگهاي مقدس ،جنسيت هم قائل میشوند (همان.)681 ،
سنگ در همه جا نشانه ،خانه و تجلی الوهيت به شمار میرفت (همان .)662 ،حجراالسود
نيز در جايی قرار دارد که مشهور است که مرکز زمين و عالم است .گفته میشود که مرکز
آسمان بر باالي کعبه قرار دارد .اين سنگ همچون بسياري از شهاب سنگها به دليل منشأ
آسمانیاش خصلت قدسی داشته و دارد (همان .)60 ،خدا در سنگ متجلی شده است .همچون
سنگی که شبی يعقوب بر آن خوابيد 8و پس از رويايی که ديد آگاه شد که در زير دروازه آسمان
است .آنگاه آن سنگ را همچون عمودي نصب کرد و نام آنجا را بيت ايل( 6بيتاهلل) گذاشت

(عهد عتيق ،سفر پيدايش .)81-82 ،83-88 :61 ،همچنين خدا مانند شاهدي در سنگهايی
حضور دارد که البان به مناسبت بستن پيمان دوستی با يعقوب برافراشته است (همان 00 :38 ،و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Betyle

يكی از نامهاي اين سنگ مقدس و در عين حال نام خدا (الياده)662 :8312 ،
2 Beth-el
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بعد) .احتماالً مردمان کنعان چنين سنگهاي شاهدي را به عنوان مظهر خداوند میپرستيدند
(الياده.)662 :8312 ،
يونانيان هم نه تنها به پيكرهها بلكه به سنگهاي ناتراش نيز نماز میگزاردند .مثالً هرمس در
پيش از تاريخ ،فقط تجلی خدا در سنگ بود؛ تجسد قدرت و در عين حال بارورکننده و پشتيبان.
پيكره آپولون هم نخست چيزي جز ستونی سنگی نبوده است .براي وجدان مذهبی باستانی،
سنگ نتراشيده بیشكل به نحوي مطمئنتر از تجلی خدا در پيكرهها ،يادآور حضور خداوند بوده
است (همان.)634 ،
چنين پديدهها و باورهايی ،ويژه ديگر سرزمينها و روزگار پيشين نبوده و نمونههاي زنده
بسياري در ايران دارد .در بخش بعد تعدادي از آنها که نقش مورد نظر اين پژوهش را در خود
دارند و همچنان مورد احترام هستند ،معرفی میشوند.

بررسی نمونهها
کوشکچی
در جنوب شهرستان تيران در استان اصفهان و بر دامنه کوهی کوچک به نام کوشكچی دو اثر
پنجه دست نقش شده است که البته اکنون فقط يكی باقی مانده و ديگري از بين رفته است.
مردم بومی آنها را نشان دست حضرت زهرا (س) میدانند (تصوير .)8

تصوير ( :)3پنجه منسوب به حضرت فاطمه زهرا (س) ،كوشکچی ،تيران ،استان اصفهان
(آرشيو شخصی مهدی دادخواه تيرانی)3115 ،

هنوز زنان تيران ،به ويژه قديمیترها ،به اين سنگنگارهها اعتقاد دارند و نذر میکنند و پس
از برآورده شدن در کنار آن کاچی يا آش میپزند .روشن کردن شمع ،چسباندن سنگريزه براي
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تفأل و گذاشتن دست بر روي نقش پنجه در وقت دعا از ديگر رسوم است .در هنگام انجام کار
اخير ،خدا را به دست حضرت فاطمه زهرا (س) سوگند میدهند.
پنجهعلی خادر

تصوير ( :)۲پنجه منسوب به حضرت علی (ع) ،زيارتگاه پنجهعلی خادر،
شانديز ،خراسان رضوی (نگارنده)3115 ،

تصوير ( :)1پنجهعلی ،كوه گردل كوهدشت
(ايزدپناه)008 :3161 ،

پنجهعلی مكان مقدسی در نزديكی شانديز ،روستاي خادَر و در استان خراسان رضوي است.
اين زيارتگاه شامل سنگی متخلخل با سوراخهايی مانند جاي فرو رفتن انگشت ،و نيز اثر
014
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محوي از پنجه دست است که به حضرت علی (ع) منسوب است (تصوير  .)6مردم در پاي اين
سنگ خوراك نذري -آش ،کوکو و خاگينه -میپزند .روي صخره شمع روشن میکنند و در
هنگام دعا دست خود را روي اثر دست میگذارند .سنگهاي کوچک در سوراخها میگذارند و
گاهی هم با چسباندن سنگ و بر حسب افتادن يا نيفتادن آن نوعی تفأل براي برآورده شدن
آرزوي خود میزنند.
پنجهعلی گردل
در روستاي «چهار قلعه» در شهرستان کوهدشت و بر دامنه کوه «گردل» صخرهاي قرار دارد که
بر روي پهنه غربی آن ،نقشی از دست چپ وجود دارد (تصوير  .)3اين نقش که به «پنجهعلی»
مشهور است ،مورد احترام مردم روستا است و براي آن نذر میکنند (ايزدپناه.)321 :8323 ،
پنجهعلی بیجار
پنجهعلی بيجار در سه کيلومتري غرب شهرستان بيجار و در جنوب شرقی روستاي تاريخی
چنگيزقلعه ،کوهی قرار دارد که به دليل وجود نقش دستی منسوب به پنجهعلی به اين نام
خوانده میشود (تصوير  .)0مردم محلی معتقدند که حضرت علی (ع) با دست خود جلوي
حرکت اين سنگ را گرفته است .زيارتکنندگان در غار کوچكی که در زير اين سنگ بزرگ
قرار دارد ،شمع روشن میکنند و به ديوارهها سنگهاي کوچک میچسبانند .با اين نيت که اگر
جدا نشد ،حاجت خود را از حضرت علی (ع) گرفتهاند.

تصوير ( :)0پنجهعلی بيجار

3

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 http://bijaronline.com
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خضر زنده کرمانشاه
در حدود هجده کيلومتري کرمانشاه ،در راه سنندج ،محلی به نام «خضر زنده» وجود دارد که در
آن از دو چشمه ،دو آبگير بزرگ به نامهاي خضر الياس و خضر زنده به وجود آمده است.
نزديک چشمه خضر زنده و در دامنه کوه ،در داخل غار کوچكی زيارتگاهی به نام خضر وجود
دارد .مردم معتقدند خضر در آنجا نماز خوانده و جاي پا و دست و پيشانيش در سنگ باقی
مانده است .گويا تا قبل از تبديل اين مكان به اردوگاه ،مردم در اواخر تابستان و اوايل پاييز به
زيارت میآمدند و گوسفند قربانی میکردند .همچنين با نيت برآورده شدن آرزو به ديواره،
سنگ میچسباندند (بايگانی مطبوعات ايران.)8311 ،
پنجهعلی گَرِک
روي کوهی در روستاي گَرِك از توابع نهاوند اثر پنجهمانندي به نام پنجهعلی وجود دارد که
مردم در آنجا شمع روشن میکنند و حاجت میخواهند .در زير اين صخره چشمه آبی جاري
است (تصوير .)2

تصوير ( :)5پنجهعلی گَرِك

3

1 www.instagram.com/navani_jamaat
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پنجه علی کوه تنبور
در جبهه جنوبی کوه تنبور در شمال شرقی سيرجان و در يک فرورفتگی ايوانمانند ،زيارتگاهی
به نام پنجهعلی وجود دارد .بر سنگ سفيد و بسيار سخت اين محل ،نقش پنجه دستی حک شده
است .در زير آن نيز طرح محوي همچون پرنده يا انسان بالدار ديده میشود (تصوير  .)2در
جلوي اين ايوان درخت انجيري از دل سنگ بيرون آمده که زيارتکنندگان نوار و بريدههايی از
لباس خود را به عنوان دخيل به آن میبندند (فرهادي 82 :8312 ،و فرهادي :8311 ،ضميمه
.)388

تصوير ( :)6پنجهعلی پوزه كوه تنبور سيرجان (فرهادی)110 :3155 ،

الخ مزار
سنگنگارههاي الخ مزار در فاصله  61کيلومتري جنوب شرقی بيرجند (خراسان جنوبی) و در
نزديكی روستاي کوچ قرار دارد .روي اين صخره ،که نزد مردم منطقه داراي احترام و تقدس
است ،بيش از سيصد نگاره وجود دارد که عالوه بر تنوع نقش داراي گستره تاريخی بسيار است.
به نظر میرسد اثر پنجههايی که در باور مردم دست اولياءاهلل و شفابخش است ،دليل زيارتگاه
بودن آن باشد (لباف خانيكی( )66 :8311 ،تصوير  .)1مردم براي اين سنگ کراماتی قائلند و به
آن متوسل میشوند .گاهی بر تصوير دست آب میريزند و آن را به نيت شفا بر چشم میکشند
(لباف خانيكی و بشاش کنزق.)1 :8313 ،
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تصوير ( :)5پنجه ،الخ مزار (لباف خانيکی و بشاش كنزق)51 :3151 ،

پنجه علی نشلج

تصوير ( :)8پنجهعلی ،نشلج كاشان

3

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1https://www.facebook.com/pg/iran.travel.guide1/photos/?tab=album&album_id=605225236154184
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در ورودي روستاي نشلج در شهرستان کاشان ،قدمگاهی به نام مرتضیعلی وجود دارد که
بر ديوار آن سنگی به اين نام ديده میشود و مردم معتقدند جاي دست حضرت علی (ع) بر آن
نقش بسته است (تصوير  .)1در واقع از نقشی طبيعی اين را تأويل میکنند .از ديرباز مردم در
کنار اين قدمگاه به پخت آش نذري مشغول بودند و برخی از اهالی معتقدند اگر شخصی هفت
عدد سنگريزه در ميان شكافها بگذارد و آنها نلغزند ،حاجت او برآورده خواهد شد .به باور
آنها شير و ماري در منطقه در حال جنگ بودند که حضرت علی (ع) جنگ اين دو را میبيند و
پنجه دست خود را به سنگی میکوبد و شير و مار به سنگ (کوه) تبديل میشوند.
پنجه خضر کوار
در کوه اکبرآباد کوار ،در  002کيلومتري شيراز ،بر فراز پلههايی در دامنه کوه ،زيارتگاهی به نام
خضر نبی قرار دارد .در بخش اصلی که فضايی ساختهشده از تالقی سه تخته سنگ است ،پنجه
دستی بر روي ديواره رو به قبله ديده میشود (تصوير  .)1مردم محلی در اينجا شمع روشن
میکنند و گاه پارچهاي را به سقف پرتاب میکنند و اگر پارچه گير کند ،اين را نشانه روا شدن
حاجت میدانند يا سنگی را در دست میگيرند و معتقدند در صورت حرکت کردنش ،حاجت
خود را میگيرند .در پايين پلههاي زيارتگاه آبانباري وجود دارد که آب آن از چشمهاي از دل
کوه تأمين میشود .اين آب شفادهنده دانسته میشود.

تصوير ( :)1پنجه خضر ،زيارتگاه خضر نبی،
اكبرآباد كوار (نگارنده)3115 ،
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شايان ذکر است که چنين مواردي فقط در ايران ديده نمیشوند .براي مثال در کارته سخی
کابل و اورشليم مواردي همسان وجود دارد که به ترتيب منسوب به حضرت علی (ع) و
حضرت عيسی (ع) هستند و به همين شكل زيارت میشوند.

جمعبندی
کوهها و صخرهها به عنوان عصاره و جوهر زمين ،يادآور قدرت و استحكام ايزد زمين و در عين
حال محل حضور اين خدا و بعدها خدايان بودهاند .اين اعتقاد از خداوند بعدها به
شخصيتهاي مقدس مذهبی رسيد .پيرو اين گمان ،نذر و قربانی و حاجتخواهی نيز در کنار
سنگهاي مقدس شكل گرفت.
در مورد نمونههايی که از ايران ذکر شد ،اکنون اين صخرهها و سنگها به مقدسان اسالمی
منسوب هستند و طبق داستان و حكايتی که هر يک دارند ،آن فرد در زمانی گذرش به آنجا
افتاده و به دليلی دست خود را بر سنگ گذاشته است و از آن پس اينجا مكان زيارت و طلب
حاجت شده است .ارزش قدسی اين سنگها و آثار مقدس ،منحصراً مرهون اين چيز يا رويداد
مجهول است .همين امر است که آنجا را مرکز نيرو قرار داده است .اين نقشها عالوه بر
پرستش ،به دليل وظايفی که به عهدهشان گذاشته شده ،به کار رفتهاند .در همين جاست که
عامليت را در آنان میبينيم.
نظريه هنر و عامليت به همان اندازه که در درك انسانشناختی از هنر بسيار مؤثر بوده ،براي
پديدههاي مناسكی و دينی نيز بسيار کاربرد دارد .آثار تجسمی يک فرهنگ در يک شبكه
اجتماعی-ارتباطی که داراي کارکرد است ،آفريده شدهاند .میتوان نسبت به آنها عامليت
اجتماعی را اعمال کرد و آنها نيز میتوانند خود ،عامل اجتماعی باشند .اما براي عامل اجتماعی
بودن ،به بودن انسانها در مجاورتشان نياز دارند .بیشمار آثار گذشته که اکنون نقش صِرف
شدهاند ،حضور انسان را در کنار خود از دست دادهاند .پنجههاي دست بسياري در سرتاسر ايران
وجود دارد که بر خالف موارد بررسیشده در اين مقاله فاقد عامليت شدهاند .اما با نگاه به
بازماندههاي آنها در شبكه ارتباطی جامعه میتوان از آنها ابهامزدايی کرد.
اين آثار ،نمايه سازندگان يا منشأ خود هستند .نكته اينجاست که نمونههاي مطالعاتی ما از
دسته اي هستند که با وجود توليد توسط انسان ،داراي چنين ريشهاي دانسته نمیشوند .گمان
برده می شود که آنها داراي سرچشمه الهی يا ماورايیاند يا به گونه اي خودبهخودي ساخته
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شده اند .اين همان امكان فراموشی و پنهان کردن سرچشمه اشياي هنري است .نكته مهمی که
جل میگويد اين است که مردم شناسی هنر نمی تواند به اين دسته بیتوجه باشد .انسانها
معتقد بودند و گاه هنوز نيز معتقد هستند که خدا يا شخصيت مقدس در مقام عامل ،تصويري
را ايجاد کرده تا تجلی خاصی از خود داشته باشد .در ميان نقوش پنجه صخرهاي ،تعدادي از

آنها که به ويژه ژئوگليف 8هستند ،از اين دسته اند :مانند دست خضر ،پنجهعلی نشلج ،بيجار،
گرك و شايد خادر.
اين تصاوير شخصگونهاند؛ چون اهدافی براي عامليت اجتماعی هستند و در هنگام پرستش
و انجام آيين گاه آشكارا با آنها برخوردي همچون شخص مقدس میشود .در چنين مواقعی با
مصداق گفته جل روبرو هستيم :گذاري ماليم ميان جادوي تصوير و تصويرپرستی موجودات
آنجهانی .رابطه ميان هنر آيينی و جادو فقط به زمانی محدود نمیشود که با طلسم و تعويذ
روبرو هستيم.
به نظر آلفرد جل پرستش تصاوير به انسان امكان میدهد که «ديگري» را به صورت
موجودي همزمان حاضر ،داراي آگاهی ،مقاصد و حسهايی همانند خود درك کند .جدا از
تصوير پنجه دست ،صخرههايی که اين نمادها بر آنها نقش شدهاند ،بهگونهاي تجلی غيرآيكونی
از خدايی هستند که هيچ شكلی ندارد يا در کالبد خاصی براي اهداف پرستش ظاهر شده است.
آنها خود و بدون ايجاد نقش هم میتوانند عامل باشند ،موجب رشد محصوالت شوند،
بدخواهان را از سر راه بردارند ،گرهها را بگشايند و سرنوشتها را تغيير دهند.
هر يک از اين آثار نمايهاي هستند .در نظر کنشگران علت تصوير که وجودي مقدس است،
در مقام عامل ،اين تصوير (نمايه) را ايجاد کرده است تا تجلی خاص او باشد .نقش پنجه در
حال حاضر ،در جايی نمايه سرنمون حضرت فاطمه (س) و در موقعيتهاي ديگر نمايه
سرنمون حضرت علی (ع) ،حضرت خضر (ع) ،حضرت ابوالفضل (ع) و  ...است .به نظر
میرسد دست گذاشتن روي اين تصويرها ،گونهاي وحدت با آن فرد مقدس باشد .چون لمس
دست کسی به اين معناست که او نيز شخص را لمس میکند .ايجاد تعامل فيزيكی واقعی ميان
شخص و نيروي مقدس ،جوهره پرستش تصوير است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 8پديدهها و برجستگیهاي طبيعی زمين که به نحوي به دست انسان تغيير يافته و مورد استفاده برداشتهاي ذهنی
او قرار گرفته است.
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اين پنجههاي دست ،چيزهاي توزيعيافته در زمان و مكان هستند .هر يک از آنها در عين
اينكه مثالی از سرنموناند ،به عنوان جزئی جداشده از آن نيز هستند .يعنی اين دست هم تصوير
سرنمون خود است و هم جزئی از بدن او .بدين ترتيب کنشگران میتوانند با دستيابی به جزئی
از آن سرنمون ،در او نفوذ کنند و قدرت و لطفش را دريافت کنند .حال که تصاوير يک سرنمون
بخشهايی از آن چيز هستند ،مصداق جادوي تصوير هم هستند؛ به ويژه از گونه جادوي تماس.
با تقسيم خوراکی که با پخته شدن در جوار مكان مقدس و در طی آيين ،متبرك میشود،
شخصيت الهوتی نيز پراکنده میگردد .ايزدبانوي آسمان ،بعدها آناهيتا ،اشی و  ...و سپس
حضرت زهرا (ع) ،حضرت علی (ع) و حضرت ابوالفضل (ع) ،سرنمونهاي توزيعيافته اين
نقوش پنجه دست در زمان و مكان هستند .زيارتگاهها و مكانهاي مقدس نيز آنها را فراسوي
حدود زيستشناختیشان و از طريق انتشار در محيط گسترش دادهاند .نقوش دستهاي مقدس،
نمايه حضور جسمانی اين اشخاص توزيعيافته هستند و بدين ترتيب ،دريافت قدرتشان را
براي افرادي که از لحاظ زمانی و مكانی از آنان دور ماندهاند ،ميسر میکنند.
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